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تاریخ دریافت4961/81/41:

تاریخ پذیرش4961/86/41:

چکیده
هدف پژوهش حاضر آشنایی با میزان آگاهی ،نوع نگرش و رفتارهای محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی و بررسی
رابطه متغیر جنسیت و آگاهی ،نگرش و رفتارهای محیطزیستی این دانشجویان و تحلیل نتایج آن از طریق تطبیق با دو رویکرد اکوفمنیسم
و اسالم است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی از نوع پیمایشی است که برای تحلیل نتایج و تطبیق آن با
دو دیدگاه مورد مطالعه از تحلیل اسناد و مدارک و مرور ادبیات تحقیق استفاده شده است .در این پژوهش جامعه آماری عبارت بود از
 10731نفر دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  077نمونه از آنها به صورت تصادفی انتخاب
و موردمطالعه قرار گرفت .ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامهای در چهار بخش است که قبل از اجرای نهایی برای افزایش روایی و اعتبار
آن به صورت آزمایشی به اجرا در آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرمافزار spss
انجام شد .بر اساس یافته های این پژوهش ،نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به آگاهی آنان سطح باالتری را نشان داده و تفاوت معنیداری
بین آگاهی ،نگرش و رفتارهای محیطزیستی دانشجویان زن و مرد وجود نداشت .این نتایج با پیشفرضهای رویکرد اکوفمنیسم همخوانی
نداشته ولی با پیشفرضهای دیدگاه اسالمی هماهنگی داشت؛ بنابراین ارتقای سواد محیطزیستی آحاد جامعه -اعم از زن و مرد -باید
مورد توجه برنامهریزان راهبردی و سیاستگذاران آموزشهای محیطزیستی قرار گیرد.
کلمات کلیدي :محیطزیست ،دانشجویان ،جنسیت ،اکوفمنیسم ،اسالم.
 -1عضو هیات علمی ،گروه آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2دانشیار ،گروه آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -0استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -4استادیار ،گروه آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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مقدمه
از ارکان استقالل و توسعه پایدار در هرر جامعره ،بهرهمنردی از

کرده است ( .)0اور ،2سواد محیطزیستی را درک کردن ارتبرا

نیروهای سالم و کارآمرد آن جامعره اسرت .در سرالهای اخیرر،

و بههمپیوستگی ما با محیطزیست و همچنین داشرتن نگرشری

اندیشمندان علوم اجتماعی نسبت به بسیاری از شرایط محیطی

مسووالنه در مورد محیطزیسرت اطرافمران میدانرد .دویلیبری

0

که بر رفتار انسان اثر میگرذارد یرا معلرول رفترار مرردم اسرت،

سواد محیطزیستی را مهارت دریافرت دانرش از طبیعرت ،درک

حساسیت فزایندهای یافتهاند .پژوهشگران برای حرل معضرالت

اصول اساسی بومشناسی و زندگی کردن همرراه برا ایرن اصرول

محیطزیستی ،راهحلهای گوناگون مطرح میکنند که اغلب این

تعریم کررده اسرت ( .)4در تعریفری دیگرر آمرده اسرت :سرواد

راهحلها ،تکنولوژیکی هستند ،اما امرروزه بره دلیرل هزینرههای

محیطزیسررتی عبررارت از توانررایی و برفیررت بررهکارگیری علررم

زیاد این طرحها ،آنها به دگرگونی شریوههای زنردگی مرردم و

محیطزیستی پایهای ،مفاهیم و مهارت فکر کردن بررای فرمولره

راهحلهای رفتاری عالقمند شدهاند و نقش عوامل انسانی بررای

کردن عملیات بر روی موضوعات به خصرو

محیطزیسرتی در

مقابله با مشکالت محیطزیستی و نیز یافتن راهحلهای مناسب،

رفتارهای روزانه است ( .)5بر اساس نظر پولک 4و مکبث ،5سواد

امروزه بیش از پریش موردتوجره اندیشرمندان و صراحبنظران

محیطزیسرررتی شرررامل  6مولفررره اصرررلی میباشرررد :دانرررش

قرارگرفته است ( .)1همچنین پیادهسازی رهیافتها و ابتکرارات

محیطزیسررتی ،دانررش سیاسرری -اجتمرراعی ،دانررش مسررایل

مدیریت محیط زیستی نیازمند این است که ارزشها و فرهنر

محیطزیسررتی ،مهارتهررای عرراطفی ،مهارتهررای شررناختی و

محیطزیستی به اعمال و اقدامهای جامعه نفوذ کررده و توسرط

رفتارهای مسووالنه محیطزیستی (.)2

همهی افراد نیز پذیرفته شود.

بهطور خالصه سواد محیطزیستی از چندین جزء تشکیل یافتره

با اندکی تأمل در بحرانهرای مختلرم محیطزیسرتی کره بشرر

است :دانش ،نگرش (تاثیرگذاری و درجه تاثیر) و رفتار.

پشت سرنهاده اسرت ،درمییرابیم کره آنچره ایرن بحرانهرا را

آمرروزش محیطزیسررت روشرری اسررت کرره میتوانررد سررواد

تشدید میکند ،کمسوادی محیطزیستی است که در یک جامعه

محیطزیستی را ایجاد کند .در ایرن میران سرواد محیطزیسرتی

مشررکالت بیشررماری برره بررار مرریآورد .از همررین رو اصررالح

دانشجویان به عنروان قشرری از جامعره کره مریتواننرد سرفیر

روندبحران محیطزیست به اعتقاد عموم صاحبنظران ،مشررو

آموزشهای محیطزیستی در خانوادهها باشند و نیز نماینردگان

برره اصررالح آموزههررای انسرران و تغییررر در نگرررش ،بیررنش و

فرهن ها و الیههای مختلم اجتماعی نیز به شمار مریرونرد ،از

دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامرونش اسرت.

اهمیت خاصی در جامعه برخوردار است و الزمه شرکلگیری آن

بر اساس تعریم یونسرکو ،سرواد محیطزیسرتی آمروزش عملری

آموزشهای محیطزیستی مناسب میباشد.

پایهای برای همه مردم است که برای آنها دانرش ،مهارتهرا و

شر اجررای موفقیرتآمیز هرر یرک از برنامرههای حفابرت از

انگیزههررای مقرردماتی را فررراهم میکنررد تررا بتواننررد نیازهررای

محیطزیست ،آگاهی از چرایی و چگونگی آنهاست و ناپایرداری

محیطزیستی خود را برطرف نموده و بره توسرعه پایردار کمرک

توسعه را باید در جهل و نرابخردی نروع بشرر در بهرهبررداری از

کنند (.)2

منابع ،انرژیها و طرز برخورد با طبیعت جستجو کررد .آمروزش

برررررت ،1سررررواد محیطزیسررررتی را درک تعررررامالت بررررین

همواره کارآمدترین ابزار برای به زانرو درآوردن مشرکالت بروده

سیستمهایطبیعری و سیسرتمهای اجتمراعی -انسرانی تعریرم

1-Barrett

2-Orr
3-Duailibi
4-Volk
5-McBeth
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رضائی و همکاران

است وبیترمید آمروزش امرروز سرازنده جهران فرردا میباشرد؛

 .1سطح باهری و صوری یا مقدماتی :در این سطح ،فرد از توان

بنابراین آموزش میتوانرد یکری از ابزارهرای مهرم و راهگشرا در

درک و فهم اصطالحات پایه محیطزیستی و تعریمهای عملی و

مقابل چالشهای پیشروی انسان در جهان معاصر باشد .با ایرن

ساده این اصطالحها برخوردار میشود.

حال متاسفانه تعداد افرادی که از سواد در سطح عملیاتی و

 .2سررطح کررارکردی :در ایررن سررطح آگرراهی فرررد از طبیعررت و

حررد قابررل قبررولی از دانررش ،مهررارت ،گرایشهررا و رفتارهررای

تعاملهای صرورت گرفتره برین نظامهرای طبیعری و اجتمراعی

محیطزیستی برخوردارند ،نسبت به جمرع عظریم بیسروادان و

وسیعتر میشود.

کمسوادان محیطزیستی در سطح کل جهان بسیار کمتر است و

 .0سطح عملیراتی :در ایرن سرطح ،درک ،دانرش و مهارتهرای

به همین دلیل ما همهروزه شراهد فاجعرههای پنهران و آشرکار

محیطزیستی فرد در سطح و عمق گسترش مییابد و آنران کره

تهدیرردگر محیطزیسررت هسررتیم .دانشررمندان و اندیشررمندان

سوادشان در باالترین سطح عملیراتی قررار دارد از تواناییهرایی

محیطزیست کلید حل مساله را در آموزش میدانند و معتقدنرد

برخوردار میشوند که حاصرل تحمرل ،ترالش ،مطالعره نظرری،

نقطه کور ماجرا در سوادآموزی محیطزیستی است کره نیازمنرد

اقدامات و ابتکارهای عملی و پرورش استعدادهای زیباشناختی و

بررسی و نقد و چهبسا تغییر و تحول بنیادی میباشرد؛ بنرابراین

اخالقی ایشان است (.)7

ارتقای سواد محیطزیسرتی همره اقشرار جامعره بره ویرژه قشرر

البته امروزه سواد محیطزیستی را باید با رفتارهای مشاهدهپذیر

دانشجو به عنوان آیندهسازان کشور بررای جلروگیری و کراهش

تعریم کررد؛ بره عبرارت دیگرر مرردم بایرد بتواننرد بره شرکلی

تخریب و آلودگی محیطزیست از اهمیت برخوردار اسرت .بررای

قابلمشاهده و ملموس نشان دهند که از مفاهیم کلیردی حفر

برخورداری از سواد محیطزیستی ،نیازمند آموزش محیطزیستی

محیطزیست چه دانشی دارند ،چه مهارتهایی بهدسرتآوردهاند

هستیم و آموزش محیطزیستی نیز همچون هر آمروزش دیگرر،

و چگونه و با چه نگرشی با مسایل محیطزیستی روبرو میشوند؛

متضمن سه حیطه دانش (شرناخت) ،نگررش (تعهرد اخالقری و

بنابراین از باسروادان محیطزیسرتی در سرطح عملیراتی انتظرار

زیباشناختی) و مهارت (عمل به راهکارهای محیطزیستی) است

میرود بتوانند:

(.)6

 .1اطالعات مرتبط را گردآوری و تحلیل کنند.

برای کسب سرواد محیطزیسرتی الزم اسرت در درجره نخسرت

 .2پیامد اقدامات مفید و مضر محیطزیستی را ارزشیابی کنند.

بینسواد محیطزیستی و سوادآموزی یا آمروزش محیطزیسرتی

 .0از موضعگیریهای محیطزیستی خود دفاع کنند.

تفاوت قایل شده و تعریم دقیق و سرطوح سرواد محیطزیسرتی

 .4از برین راهحلهررای گونراگون برررای معضرالت محیطزیسررت

شناختهشررده و سرر ب برررای سرروادآموزی محیطزیسررتی از

راهحل مناسب را برگزینند.

شیوههای نوین آموزشی و اندیشههای نرو در ایرن زمینره بهرره

 .5برای حف و بهسازی محیطزیست عمال اقدام کنند.

گرفته شود .در این میان مطالعه سطح سواد محیطزیستی همره

 .6بررا احسرراس مس روولیت (اخالقرری) و حساسرریت نسرربت برره

افراد اعم از زنان و مردان و بررسی تفاوتهرای احتمرالی بررای

پیشگیری از تخریب محیطزیست آماده سرمایهگذاری باشند.

برنامهریزیهای آینده برای گروههای هدف و تدوین راهبردهای

 .7بهیاری عادات ذهنی شکلگرفته در آنان با کل جهان ارتبرا

مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است.

برقرار کنند.

مبانی نظري

 .1به اقدامهای فردی بسنده نکرده و در ابعاد اجتماعی و سطوح

برای سواد محیطزیستی سه سطح میتوان برشمرد:

محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی نیز بیندیشند و عمل کنند (.)6
در گزارش مطالعات تعیین معیارهای سواد محریط زیسرتی کره
برای سنین و مقاطع مختلرم تحصریلی در ایالرت ماساچوسرت
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ایاالتمتحده توسط الندرس 1و همکارانش صورت گرفته اسرت،

دارای نگرش مثبت نسبت به محیطزیست بوده و از آن حمایرت

به معیارهای سواد محیط زیستی اشراره شرده اسرت .همننرین

میکنند.

براساس گزارش مطالعه پژوهشی با عنوان "سواد محیط زیستی،

اکوفمنیسم ،اصطالحی است که اولین بار توسط فرانسوا دوبرین

قلمرو و سلسلهمراتب" که در ایالت مینوسوتای آمریکا با هردف

در  1674به کرار رفرت .ایرن اصرطالح بره واکرنش فمنیسرتی

فراهم آوردن رویکرد سیستماتیک به آموزشهای محیطزیستی

برررهبحران محیطزیسرررت اشررراره دارد کررره برررا پیونرررد دادن

توسط دفتر همیاری محیطزیست صرورت پذیرفتره بره موضروع

جنسرریتگررروی 6و طبیعررتگررروی ،7ریشرره فسرراد و تبرراهی

سواد محیط زیستی پرداختهشده است (.)1

محیطزیست را در اخالق مبتنی بر "منطق سلطه" جسرتوجو

استرن و همکاران ( )1665معتقدند نوع نگرش به محیط ریشه

میکند ( .)11نظریره اکوفمنیسرم در دهره  1673و  1613بره

دارد و نگرشهررای افررراد درمررورد

عنوان یکی از اشکال نظریههای فمنیسرم و محیطزیسرتگرایی

در نظررام ارزشرری اشررخا

موضوعات محیطی بر اساس نوع ارزشی است که ایرن اشرخا

که درواقع ترکیبی از آنها میباشد ،بهور یافرت ( .)12در ایرن

برای خود ،دیگرران یرا گیاهران و حیوانرات (موجرودات دیگرر)

نظریرره تاکیررد عمررده بررر ایررن اسررت کرره زنرران ،حررامی بررالقوه

قایلاند (.)6

سیاستهای محیطزیستی هستند و بین زنان و جنبشهایی که

اسررترن ،1660( 2برره نقررل از نوردالنررد و گارویررل )2332 ،0و

در راستای حفابت از محیطزیسرت شرکلگرفتهاند ،پیوسرتگی

ویدگرن )1661( 4بیان میکنند که عالوه بر عامل نگرشی ،سره

وجود دارد (.)10

عامل دیگر نیز رفتار مثبت محیطی را تحت تأثیر قرار مریدهرد

اکوفمنیسم معتقرد اسرت سرتم برر طبیعرت و برر زن بره نحرو

نخسررت ،عوامررل زمینررهای نظیررر هزینررههای مررادی ،پرراداش و

تفکیکناپذیر و پیوستهای به هرم گرره خرورده اسرت و منطرق

دسترسی به تکنولوژی است .دوم تواناییهای فردی مثل دانرش

سلطه هم در برخورد آدمیان با محیطزیسرت و هرم در برخرورد

محیطی و مهارت است و سوم عادات هستند که بایرد بره

مردان با زنان به یک شیوه و با یک تفکر کار خرود را بره پریش

منظور تغییر رفتار در جهت رفتار مثبت محیطی سست شروند؛

برده است .این منطق بر مزیت بخشی بره یرک ارزش در مقابرل

بنابراین ،برای درک بهتر رفتارهای محیطی باید عامل نگرشری،

ارزشهررای دیگررر مبتنرری اسررت و بررر اسرراس آن ،آدمیرران برره

مرروقعیتی ،تواناییهررای فررردی و عررادات در رابطرره بررا یکرردیگر

ویژگیهای انسانی ،ارزشری بریش از بقیره ویژگیهرای طبیعرت

موردبررسی قرار گیرند (.)13

میدهند و تصور میکنند که این تفاوت ،ستم آنان به طبیعت را

در همررین راسررتا ،نقررش جنسرریت نیررز در جهتگیریهررای

توجیرره میکنررد .همررین طررور ارزش مررذکر منطقرری بررودن،

محیطزیستی و بهتبع آن برنامهریزیهای آموزشی برای ارتقرای

برارزشهای مونث پرورش کودک ،دلسوزی و مراقبت ،رجحران

سواد محیطزیستی ،مورد تاکید قرارگرفته و از میان نظریرههای

یافترره و مررردان تصررور میکننررد کرره چررون از ارزش برراالتری

مختلم جامعهشناسی محیطزیست ،نظریه اکوفمنیسرم 5ضرمن

برخوردارند ،حق دارند که به زنان ستم کنند (.)11

تاکید بر تفاوت نگرشها و رفتارهای محیطزیستی در بین زنران

در حال حاضرر ،دو رویکررد عمرده در اکوفمنیسرم وجرود دارد:

و مردان ،معتقد است که زنان به دالیل مختلم ،بیش از مرردان

رویکرد ذاتی 1و رویکرد برساختگرایانه .6بر اساس رویکرد ذاتی،

1-Landers
2-Stren
3-Nordlund&Garvil
4-Widgern
5-Ecofeminism

 :Sexism-6نگرشی جنسیت گروانه که به برتری جنب مذکر (مرد)
بر جنب مونث (زن) اعتقاد دارد.
:Naturism-7اعتقاد به برتری انسان بر سایر موجودات طبیعی.
8-Essentialist
9-Constructionist

خا
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پیوند زنان با طبیعت اجتنابناپذیر است .مطابق با این رویکررد،

اجتماعی شدن مدعی است که رفتار از طریق فرآیند اجتمراعی

زنان به خاطر برخی ویژگیهرای ذاتری (ماننرد فرزنرد پرروری،

شدن ،قابل پیشبینی است و ازآنجاکه افراد از طریرق انتظرارات

مهربانی و عطوفت ،مراقبت و )...نزدیکی و قرابت بریشترری برا

جنسیتی موجود در چرارچوب هنجارهرای فرهنگری ،اجتمراعی

طبیعت که بهنوعی ،از همین ویژگیها برخروردار اسرت ،دارنرد.

میشوند ،زنان به واسطه فرهنر

جامعره بهگونرهای اجتمراعی

این رویکرد در نقطه مقابل رویکرد برساختگرایانه قرار دارد که

میشوند که بیرانگرر بروده ،اخرالق پرسرتارانه داشرته باشرند،

معتقد است جنسیت ،برساختهای اجتماعی است و رابطه زنان با

وابستهتر ،مهربرانتر ،پرورشدهنردهتر و هرم یرارتر باشرند و در

طبیعت در زمینههای اجتماعی خاصی برساخته میشود و درک

نقشهای مراقبتی فعالتر حضور یابنرد .از سروی دیگرر مردهرا

رابطه زنان و مردان با طبیعت ،نیازمند درک واقعیت مادی آنان

مستقلتر و رقابتجوتر بار میآیند ( ،)16بنابراین ،بهطور نظری،

به همان اندازه جنسیت آنان است (.)14

تفاوتهای جنسیتی در طبیعتگرایی به واسطه اجتماعی شدن

یکی از دالیل مطرحشده برای جانبداری رویکرد اکوفمنیسم از

متفاوت میان دو جنب از دوران کودکی است.

زنان در حمایت از محیطزیست ،این است کره زنران تمایرل بره

با در نظر گررفتن ایرن مروارد در مرورد اکوفمنیسرم مبنری برر

دیدن جهان با پیوستگی درونی دارند ،درحالیکه مردان تمایرل

انتظارات جنسیتی و شیوههای متفاوت اجتماعی شردن و تراثیر

به دیدن جهان با اشریا و اجرزا دارنرد .برر ایرن اسراس ،مطررح

آنها در شرکلگیری نگررش افرراد و بره دنبرال آن در آمروزش

میشود که مردان ممکن است توجه کمترری نسربت بره زنران

پذیری و سواد محیطزیستی ،ممکن است چنین به نظرر برسرد

برررای ارتبررا دادن بررین محیطزیسررت و چیزهررایی کرره آنهررا

که نظریه اکوفمنیسم یا فمنیسم بومشرناختی میتوانرد تحلیرل

ارزشگذاری میکنند ،داشته باشرند ،حتری اگرر هرر دو گرروه،

مناسبی برای تفاوتهای احتمالی جنسریتی زنران و مرردان در

ارزشهای مشابه داشته باشند ( .)10صرالح 1معتقرد اسرت کره

ایررران در زمینرره توجرره برره محیطزیسررت و در سررطح جامعرره

زنان در سرتاسر جهان ،نسربت بره اسرتثمار طبیعری و انسرانی،

موردبررسی (دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکرزی) ارایره

دغدغه شخصی قویتری نشان میدهند (.)15

دهد.

مدعای اکوفنیسم این است که برای مقابله برا سرتم بره زنران و

پژوهشهای نسبتا متعددی در مورد نقرش متغیرر جنسریت در

طبیعت ،منطق فمنیسم سنتی بایستی بهگونهای گسترش یابرد

ارزشها و نگرشهای محیطزیسرتی ،آگراهی ،عملکررد و سرواد

تا فمنیسم بومشناختی (اکوفمنیسم) را نیز شامل شود .فمنیسم

محیطزیسررررتی در حوزههررررای آمرررروزش محیطزیسررررت و

بوم شناختی چهارچوب متفاوتی فراهم خواهد آورد کره تنهرا در

جامعهشناسی محیطزیست صورت گرفته است .از پژوهشهرایی

آن چهارچوب میتوان از تداوم سلطه و سرتم برر زن و طبیعرت

کرره در مررورد اثررر جنسرریت بررر آگرراهی ،نگرررش و رفتارهررای

جلرروگیری کرررد ،چراکرره هررر نظریرره فمنیسررتی و هررر اخررالق

محیطزیستی انجامگرفته ،نترایج مختلفری بهدسرتآمده اسرت،

محیطزیسررتی کرره پیونررد متقابررل سررلطه بررر زن و طبیعررت را

افرادی چون اسکات و ویلترز ( )1664به نتایجی مبنی بر

بهطورجدی لحاظ نکند ،ناکارآمد است (.)11

عررردم تفررراوت در نگررررش و عملکررررد دو جرررنب و آگررراهی

ولی در حقیقت ،رویکرد اکوفمنیسم در مورد علل جانبداری از

محیطزیسررتی برراالتر مررردان دسررتیافتررهانررد ( .)17نتررایج

زنرران از محیطزیسررت ،تبیررین چنرردانی ارایرره

پژوهشهای افرادی چون آقا محمدی و صالحی عمران ()1017

نمیدهد .درحالیکه نظریههای دیگری ماننرد نظریره اجتمراعی

حاکی از عدم تفاوت در رفتارهای محیطزیستی زنان و مرردان و

شدن ،2در پی بیان دلیرل برروز ایرن پدیرده میباشرند .نظریره

نگرش و آگاهی براالتر محیطزیسرتی زنران اسرت ( .)13نترایج

حمایررت خررا

مطالعات خوش فر و همکاران نیرز نشران داد کره برین آگراهی
1-Salleh
2-Socialization theory

محیطزیستی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نردارد (.)11

بررسی سواد محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور....
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صالحی و همکاران ( )1064در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش

محیطزیسررتی صررورت گرفررت ،نتررایج نشرران داد کرره جنسرریت

و رفتار مسووالنه دانشجویان نسبت به محیطزیست که در برین

پیشبینی کننده قوی در به حداقل رساندن مواد مصرفی اسرت

دانشجویان استان مازندران صورت گرفت به نترایجی مبنری برر

و زنان تمایل بیشتری به کاهش مصرف نشان میدهند (.)20

تفرراوت نگرررش و رفتررار محیطزیسررتی دانشررجویان بررر حسررب

نتایج بررسیهای بوداک 7و همکارانش در سال  2335در زمینه

جنسیت دست یافتند ( .)16ایشان در پژوهش دیگری که نتایج

نگرش و رفتارهای محیطزیستی  243نفر از دانشجویان دانشگاه

آن در سال  1065در مقالهای با عنوان بررسی نقش جنسیت در

ترکیه که در شماره سوم از دوره  12فصرلنامه علروم کراربردی

1

جهتگیریهای زیستمحیطی در فصرلنامه علروم و تکنولروژی

منتشر شد ،نشان داد که نگرش و رفتارهای محیطی برر حسرب

محیطزیست منتشر شد ،به نتایجی مبنی بر عدم تفاوت معنادار

جنسیت و محل سکونت دانشجویان متفاوت برود ( .)24رایرب

6

بین نگرش محیطزیستی زنان و مردان دستیافتهاند (.)10

( )2336در مطالعه خود درباره رفتار طرفدارانه از محیطزیست

الو 1و پینهی )1612( 2در مطالعه خود که در مورد تفاوتهرای

در قاهره مصر ،دریافت که افرادی که در رفتارهای محیطزیستی

شهری -روستایی بودن در حفابت محیطزیستی انجرام دادنرد،

مشارکت میکنند ،لزوما زن نیستند و جنسیت ،اهمیت چندانی

به این نتیجه رسیدند که برین جنسریت و رفترار محیطزیسرتی

در انررواع رفتارهررای طرررفدارانرره از محیطزیسررت نرردارد (.)25

رابطه وجود دارد .آنها دادههای پیمایش اجتماعی عمومی دوره

یافتههای مطالعه امرین راد و همکراران کره بره بررسری میرزان

پنجساله  1670-1671در بین شهروندان آمریکرایی را بره کرار

آگراهی محیطزیسرتی و نگرررش دانشرجویان ایرانرری شراغل برره

گرفتنررد و دریافتنررد کرره زنرران نسرربت برره مررردان ،رفتارهررای

تحصیل در دانشگاههای مالزی پرداختند ،نشانگرر عردم وجرود

محافظانهتری نسبت به محیطزیست از خودشان نشان میدهند

تفاوت معنیدار میان آگاهی و نگرش محیطزیستی دانشرجویان

( .)23در مطالعرره دیگررری ،شرران 0و هُزلررر ،)1663( 4در زمینرره

دختر و پسر برود ( .)26نترایج بررسریهای آیردین و سر نی در

پیوستگی بین جنسیت و "تعهد عملری خودبیرانگر" بره رابطره

مورد نگرش  601نفر از دانشرجویان دانشرگاه کرارابوک ترکیره

معناداری بین این دو متغیر دست یافتند .این نترایج نشران داد

نسبت به مسایل محیطزیستی ،تاثیرپذیری نگرش از جنسیت و

که زنان سطح باالیی از تعهد عملری خودبیرانگر را دارا هسرتند

رشته تحصیلی دانشرجویان را نشران داد ( .)27نترایج پرژوهش

( .)21همچنین زلزنی و همکارانش با تمرکز بر روی تفاوتهرای

دیگری با آزمون طیرم پرارادایم اکولروژیکی در برین  537نفرر

جنسرریتی در محیطزیسررتگرایی ،5برره مطالعرره دانشررجویان

دانشجو در ترکیه هم نشان از تاثیرپرذیری نگررش و رفتارهرای

انگلیسی و اس انیاییزبان در  14کشور اروپایی ،آمریکای الترین

محیطزیستی مسووالنه دانشجویان از دانشکده ،محل سکونت و

و ایاالتمتحده پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشران داد کره در

جنسیت آنها داشت ( .)21کوزی 13و همکاران هم در پرژوهش

 11کشور از  14کشور ،زنران در مقایسره برا مرردان ،مشرارکت

دیگری در ترکیه که نتایج آن در سال  2311و شماره دوم سال

گسررتردهای در "رفتارهررای طرفررداری از محیطزیسررت" دارنررد

اول نشریه الکترونیکی بینالمللی آموزش محیطزیسرت انتشرار

( .)22در یکی از مطالعات دیگر که توسط بار 6و همکرارانش در

پیدا کرد ،دریافتنرد کره حساسریت نسربت بره محیطزیسرت و

انگلسررتان و در مررورد رابطرره بررین جنسرریت و رفتررار معنررادار

آگاهی محیط زیستی بر حسب جنسیت ،متفاوت است و افرادی

1-Lowe
2-Pinhey
3-Schahn
4-Hozler
5-Environmentalism
6-Barr

که از سواد ،آگاهی و حساسیت محیط زیستی برخوردار بودنرد،
7-Budak
8-Journal of Applied Science
9-Rice
10-Kose
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توانستند به بهترین نحو با مشکالت محیطزیستی مقابله نمایند

ادعای نهایی اکوفمنیسم که میران جنسریت براوری و طبیعرت

(.)26

باوری ارتبا مفهومی برقرار میکنرد ،بیدلیرل اسرت ،زیررا در

همررانطور کرره نتررایج مطالعررات پیشررین نشرران میدهررد،

تلقی سنتی هیچ شباهتی میان مفهوم زن و مفهوم محیطزیست

غالبمطالعاتی که در کشورهای غربری صرورت گرفتره اسرت از

وجود ندارد و زنان کوچکترین شرباهتی برا کوههرا و درختران

اینفرضیه که زنان در مقایسه با مردان ،گرایش بیشتری نسبت

ندارند ،بلکه زنان میتوانند بیندیشند ،احسراس کننرد و در دل

به محیطزیست دارند ،پشتیبانی میکنند؛ و نتایج این مطالعرات

خود آرزوها ب رورانند .این کارها از کوهها و درختران برنمیآیرد.

عمدتا با نتایج مطالعاتی که در ایران انجامشده است ،همخروانی

بیشتر میتوان متوسط مردان را با متوسط زنان همانند کرد ترا

ندارد.

متوسط زنان را با متوسط کوهها .از سوی دیگرر ،برر فررض کره

از سوی دیگر مدعیات اکوفمنیسم ،موردنقد جدی اندیشرمندان

طبق ادعای اکوفمنیسم ،چنین شباهتی در تلقی سنتی انسانها

اخالق محیطزیستی واقعشده است .مارگاریتا گارسیا لروین 1در

وجود داشته باشد ،این نتیجهگیری که چون انسرانها در تلقری

مخالفت با اکوفمنیسم ،ستم دانستن سلطه مردانه و نیرز سرلطه

سنتی مردانه میان زن و اشیای طبیعی و مادی ،پیوند مفهرومی

انسان بر زمین را دارای اشکال میبینرد ،چراکره سرلطه مردانره

در نظر میگرفتهاند و به همین دلیل با آنها یکسان رفتار کرده

میتواند تبیینهای علمی و زیستی و یا دلیل موجه سرودگروانه

و یکسان سلطه و ستم روا میداشتهاند ،پب به همان دلیل کره

داشته باشد .تحقیقات زیستشناختی و روانشناختی نشان داده

سلطه بر زنان نادرست است ،سلطه بر طبیعرت و محیطزیسرت

است که مردان معموال اشتیاق بیشترری بره گرداننردگی امرور

هم خطا است ،به لحاظ منطقی درست نمیباشد (.)03

دارند و پسران از دختران رقابتجو ترند و برای به دسرت آوردن

در مکتب فکری اسالم ،انسان -اعم از زن و مررد -ازایرنرو کره

قدرت و مقام ،بیشترر برا خودشران و نره برا زنران میجنگنرد.

موجودی دارای اختیار است ،هرم میتوانرد نقرش آبادگرانره در

استدالل نظریه سودگروانه نیز این است که اگرر مرردان امرور را

طبیعررت و محیطزیسررت داشررته باشررد و هررم میتوانررد از

بگردانند ،در بلندمردت ،هرم زنران و هرم مرردان ،خوشربختتر

همین اختیار ،استفاده سروء بره عمرل آورده و در جهرت سرلطه

خواهند بود ،زیرا مرردان عینینگرترر ،تحلیرلگراتر و آمرترنرد و

خودکامانه و هواپرستانه بر طبیعت گام بردارد (.)01

کارها را بهتر میگردانند .لوین میگوید :ممکن اسرت کسری در

از دیدگاه اسرالم ،انسران از آن جهرت کره انسران اسرت ،دارای

این استداللها و تحقیقات خدشه کند ،ولی به هرر حرال ثابرت

حقوق ثابت است و جنسریت در حقروق انسرانی هریچ دخرالتی

میشود که نگرش سنتی به اخالق بر مبنای بیداد و ستم استوار

ندارد .همه آیاتی هم که بهنوعی بر برترری مررد برر زن داللرت

نبوده است ( .)11از نگاه گارسیا لوین ،سلطه انسان بر طبیعت و

دارند ،قابل تفسیر هستند .شاید در تعالیم اسالم در برخی امور،

زمین نیز مستلزم ستم بر محیطزیست نیست ،زیررا افرراد حرق

مرد بر زن ترجیح دادهشده است اما این امور چندان ارتباطی به

استفاده از طبیعت را برای بقا و خوشربختی خرود میخواهنرد.

برتری حق مرد بر زن ندارد و آننه مربو به جایگاه شخصریتی

مبنای چنین حقری نیرز برترری انسران نیسرت ،بلکره بره قرول

انسان است ،زن و مرد در آن مشترکاند؛ مثال در مسایل ارزشی

فرانسیب بیکن "حق ناشی از ضرورت است" اسرت .بره عرالوه،

مانند ایمان ،عمل صالح ،دانش و تقوا هریچ تفراوتی میران زن و

تمایل آدمی به بهرهبرداری از طبیعت ،تمرایلی ذاتری و فراترر از

مرد نیسرت .دربراره ادب و معرفرت ،علرم و حکمرت و تعلریم و

کنترل اوست و این تمایل که بقیه جهان هستی را ابزاری بررای

تربیت ،اسالم هرگرز جنسریت را دخالرت نمیدهرد و هرر دو را

بقای خود بینگاریم ،در همهموجودات زنده اجتنابناپذیر است و

دارای حقرری مسرراوی میدانررد .پررب برره هیچوجرره انررواع

ازاینرو نمیتواند موضوع نقد منطقی قرار گیرد ( )11و براالخره

سلطهگریهای نفسانی ،خواه سلطه بر محیطزیست ،خواه سلطه

1-Margarita Garcia Levin

بر زن و غیر آن ،در اسالم عادالنه تلقی نمیشود و همچنین رفع
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و ریشرره کررردن سررلطه لزومررا بررا س ر ردن مرردیریت طبیعررت و

اسناد و مدارک و مرور ادبیات تحقیق استفادهشده است و از این

محیطزیست به زنان پدید نمیآید .انسان ،چره زن باشرد و چره

حیث جزو پژوهشهای چند روشی 1محسوب میشود (.)02

مرد ،در صورت تعدی از انجام ماموریت و تعهد الهری و اخالقری

در این پژوهش جامعه آماری عبارت اسرت از کلیره دانشرجویان

خود ،اقدام به سلطهگری خواهد کرد (.)11

دانشگاه پیام نور استان مرکزی که برر اسراس اطالعرات آمراری

مقاله حاضر درصردد بررسری کرارآیی یرا عردم کرارآیی نظریره

رسمی دانشگاه  10731نفر میباشند که در  10مرکرز و واحرد

اکوفمنیستی در تبیین تفاوتهای احتمالی میان آگاهی ،نگرش

استان مشغول به تحصیل هستند .به منظور تعیین حجم نمونره

و عملکرد محیطزیستی دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نرور

و با توجه به دانستن اینکه جامعه موردپژوهش  10731عضرو و

استان مرکزی ،مقایسه نتایج آن با دیدگاه اسالمی و بهرهگیرری

 10مرکز و واحد دارد ،ابتدا  0مرکز اراک ،خمین و محالت و

از آن در برنامرررررهریزیهای آموزشررررری بررررررای ارتقرررررای

 2واحد فراهان و چهار چشمه بر مبنای پراکنش جغرافیرایی (از

سوادمحیطزیستی دانشرجویان میباشرد .هردف کلری پرژوهش

نقا مختلم استان) و دارا بودن فرهن

محلری شراخب بررای

حاضررر آشررنایی بررا میررزان آگرراهی ،نرروع نگرررش و رفتارهررای

معرف بودن از کل جامعه مطالعاتی (دانشرگاه پیرام نرور اسرتان

محیطزیسررتی دانشررجویان دانشررگاه پیررام نررور اسررتان مرکررزی

مرکزی) انتخاب شدند و س ب با بهرهگیری از جدول مورگران،

بهعنوان مولفههای اصلی سواد محیطزیستی و بررسی و مقایسه

حجم نمونه  001نفر حاصل شد ،این نتیجه با استفاده از فرمول

نقش جنسیت در هر یک از این متغیرها میباشد.

نسبتی کوکران نیز با اختالف ناچیزی تایید شد کره بررای براال

سواالت پژوهش

رفتن دقت کار  077نمونه درنهایت به صورت تصادفی انتخاب و

 .1دانش و آگاهی محیطزیستی دانشجویان دانشرگاه پیرام نرور

موردمطالعه قرار گرفت .در این پژوهش با توجه به اینکه سرواد

استان مرکزی تا چه اندازه است؟

محیطزیستی دارای محدوده وسیعی میباشد ،لذا برای تحدیرد

 .2دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی چه نروع نگرشری

مساله به بررسی ابعاد مهم سواد محیطزیستی (آگاهی ،نگرش و

نسبت به محیطزیست دارند؟

رفتار) بسنده گردیده است .ابزار پژوهش حاضر پرسشنامهای در

 .0عملکرد یا رفتار محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیرام نرور

چهار بخرش اسرت کره بخرش اول آن محقرق سراخته بروده و

استان مرکزی در چه سطحی است؟

بخشهای مربو به سنجش سواد محیطزیستی (آگاهی ،نگرش

 .4آیررا تفرراوتی در دانررش ،نگرررش و عملکرررد محیطزیسررتی

و رفتار) در تحقیقات پیشین ( )13مورداستفاده قرارگرفته است.

دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیرام نرور اسرتان مرکرزی وجرود

این پرسشنامه با توجه به فرهن

جامعه ایران و برا اسرتفاده از

دارد؟

نظرات تکمیلی مورداستفاده قرارگرفته و قبرل از اجررای نهرایی

 . 5در صورت مثبت بودن پاسخ سوال چهارم ،آیا این تفراوت برا

برای افزایش روایی و اعتبرار آن بره صرورت آزمایشری بره اجررا

نظریه اکوفمنیسم قابل توجیه است؟

درآمده است .بخش اول پرسشنامه با محتوای تعدادی سوال در

 .6آیا نتایج این پژوهش با دیدگاههای اسالمی ،همخوانی دارد؟

زمینه اطالعات دموگرافیک شامل جنسریت ،مقطرع تحصریلی،

روش بررسی

رشتهتحصیلی ،مرکز یا واحرد محرل تحصریل و سرن پاسرخگرو

روش ایرررن پرررژوهش از نظرررر هررردف کررراربردی و از لحررراظ

میباشد .بخش دوم پرسشنامه شامل  6گویه یا سوال تشریحی

نحوهگردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی اسرت کره بررای

کوترراه پیرامررون سررنجش دانررش یررا آگاهیهررای محیطزیسررتی

تحلیل نتایج و تطبیق آن با دو دیردگاه موردمطالعره از تحلیرل

دانشجویان است .برای سنجش و اندازهگیری متغیرر آگراهی یرا
1-Multimethod
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دانررش ،جهررت فهررم بهتررر مطلررب و سررهولت کررار 6 ،گویرره

ارزیابی قرار گرفت و س ب تایید شد .به منظور بررسری پایرایی

موردسنجش دانش ،از عدد صفر تا  6شمارهگذاری شرده اسرت.

در این پژوهش به محاسبه آلفای کرونبرا اقردام شرد و نتیجره

عدد  1برای گویه ای است که جواب درست و عدد صرفر بررای

پایایی بخش نگرش پرسشنامه و آلفای 3/76

 3/10در خصو

گویه ای که جواب نادرست دادهاند ،کدگذاری متغیر آگراهی یرا

در خصو

دانش به چهار بازه تقسیمبندی شده است .عردد صرفر بره برازه

بخش مربو به سرنجش آگراهیهرای محیطزیسرتی بره علرت

صفر ،آگاهی اصالً نمیدانم؛ عدد  1به بازه  0تا  1آگاهی انردک؛

استفاده از سواالت باز ،امکران محاسربه آلفرای کرونبرا وجرود

عدد  2به بازه  6تا  4آگاهی متوسط و عردد  0بره برازه  6ترا 7

نداشت و به استفاده از آن در تحقیقات پیشین اعتمراد شرد .در

دارد .بخش سوم پرسرشنامره نیرز بررای

این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشرده

سنجش و اندازهگیری متغیر نگرش دارای  11گویه مریباشرد و

از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با بهرهگیری از نررمافرزار

طیم سنجش به ترتیب اولویت بره مقولرههای؛ کرامالً مروافقم،

 SPSSبه شرح زیر استفادهشده است:

موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخرالفم ،رتبهبنردی شرده

 )1تشکیل و تنظیم جداول توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین وزنی

است .این متغیر بر حسب طیم لیکرت تنظیم گردیده و سر ب

و انحراف معیار (استاندارد)

توزیع فراوانی متغیر نگرش محیطزیستی بر اساس نمره مقیاس

 )2استفاده از آزمون  tبرای بررسی نقرش جنسریت در آگراهی،

 1تا  5در جدول شماره  0آورده شده اسرت .در بخرش چهرارم

نگرش و رفتارهای محیطزیستی دانشجویان

پرسشنامه هم برای سنجش و انردازهگیری متغیرر عملکررد؛ از

یافتهها

 11گویه استفادهشده که این متغیر بر حسب طیفی بره ترتیرب

توصیم متغیرهای زمینهای

اولویت به مقولههای؛ همیشه ،بعضری وقتهرا ،بهنردرت و اصرالً

جدول  -4توزیع درصدي و آمارههاي توصیفی بر حسب

رتبهبندی شده ،س ب توزیع فراوانی متغیر رفتار محیطزیسرتی

متغیرهاي زمینهاي

آگاهی زیاد ،اختصا

بر اساس نمره مقیاس  1ترا  4در جردول شرماره  4نشران داده

مشخصات فردي فراوانی درصد بیپاسخ

شده است .روایی ابزار پرژوهش یرا پرسرشنامره از نروع روایری
محتوایی 1است .بردین صرورت کره ابتردا ،مردلی از حیطرههای

بخش رفتار پرسشنامه حاصل شد .البتره در مرورد

آزمودنیها
22-11

143

07/1

27 -20

66

25/5

متعددی طراحی شد و پب از تعردیل گویرهها ،فهرسرت اولیره

02-01

07

6/1

07-00

25

6/6

پرسشنامه تهیه گردید و در اختیار افراد متخصرب ( 15نفرر از

 01به باال

11

4/1

زن

211

74/5

مرد

65

25/2

کاردانی

2

3/5

و در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصین ،گویرههایی کره بره

مقطع

کارشناسی

212

74/1

لحاظ صوری و محتوایی مناسرب تشرخیب داده نشرده بودنرد،

تحصیلی

حذف گردید و گویرههای مناسرب جرایگزین شرد و در نهایرت

کارشناسی
ارشد

43

13/6

اراک

126

00/4

پرسشنامهای حاوی  01گویه 6 ،گویه در حوزه دانش 11 ،گویه

خمین

76

21/3

چهار چشمه
(قورچی باشی)

44

11/7

سن

مختلم موضوع تدوین گردید ،س ب برای هر حیطه گویرههای

اعضای هیرات علمری 5 ،نفرر کارشرناس در حروزه تحقیقرات و

جنسیت

پژوهش 5 ،نفر کارشناس ارشد آموزش محیطزیست) قرارگرفته

در حرروزه نگرررش و  11گویرره در مررورد عملکرررد یررا رفتارهررای
محیطزیستی دانشجویان تهیهشده و برای سنجش روایی مرورد
1- Content validity

مرکز
دانشگاهی

فراهان

55

14/6

محالت

71

11/1

61

1
50

2
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همررانطور کرره جرردول نشرران میدهررد تقریبرراً  07درصررد از

تحصیل بوده و  21درصد مرکرز خمرین و مرابقی پاسرخگویران

پاسخگویان بین  11تا  22سال سرن داشرته و سرن تقریبراً 25

چهار چشمه (قورچی باشی) ،فررمهین و محرالت را بره عنروان

درصد از آنها بین  20تا  27سال بوده است .با این حال ،تعداد

محل تحصیل خود انتخاب نمودهاند .ضمن اینکه  2نفر به ایرن

قابلمالحظهای از افراد ( 61نفر) سن خود را مشخب نکردهانرد.

سؤال پاسخ ندادهاند.

اکثریت آنها زن ( 74/5درصد) بودهاند .دادههای جدول شماره

سوال اول :دانش و آگاهی محیطزیستی دانشجویان دانشگاه

 1نشان میدهد کره نزدیرک بره  75درصرد از پاسرخگویران در

پیام نور استان مرکزی تا چه اندازه است؟

مقطررع کارشناسرری در حررال تحصرریل بودهانررد .همنن رین50 ،

جدول شماره  2توزیع فراوانی متغیر آگاهی محیطزیستی را بر

پاسخگو به مقطع تحصیلی خرود ،اشرارهای نکردهانرد .درنهایرت

اساس نمره مقیاس صفر تا  0نشان میدهد.

 00/4درصد از آنها در دانشگاه پیام نور مرکز اراک مشغول بره
جدول  -2توزیع فراوانی متغیر آگاهی محیطزیستی
گویه ها

اصال نمیدانم

آگاهی اندک

آگاهی متوسط آگاهی زیاد

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

آگاهی محیطزیستی 40

11/4

254

67/4

71

23/7

2

3/5

میانگین
1/13

دادههای جردول شرماره  2حراکی از آن اسرت کره بیشتررین

نگرشی نسبت به محیطزیست دارند؟

فراوانی ( 254پاسخگو) به پاسخگویانی است که آگراهی انردکی

جدول  0توزیع فراوانی متغیر نگرش محیطزیستی را بر اسراس

دارند .این تعرداد بریش از  67درصرد از پاسرخگویران را شرامل

نمره مقیاس  1تا  5نشان میدهد .بر اساس دادههای جردول 0

میگردد .تعداد  71نفر یعنی نزدیک به  21درصد از پاسخگویان

مقایسرره میانگینهررا نشرران میدهررد کرره میررانگین ( 4/26از )5

آگاهی متوسط داشته و  2پاسخگو نیز آگاهی زیاد (بین هفت تا

مربو به گویه هفتم در باالترین سطح و میرانگین ( 2/65از )5

نه امتیراز) را نشران دادهانرد .برا ایرن حرال 11/4 ،درصرد (40

مربو به گویه پنجم در پایینترین سطح قرار دارد .در مجموع،

پاسخگو) امتیاز صفر را در زمینره آگراهی محیطزیسرتی کسرب

میانگین نگرش محیطزیستی  0/71از  5میباشرد کره براالتر از

کردهاند .در مجمروع ،میرانگین آگراهی محیطزیسرتی ( 1/13از

حد متوسط میباشد.

صفر تا  )0میباشد.
سوال دوم :دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی چه نوع
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جدول -9توزیع فراوانی متغیر نگرش محیطزیستی
گویهها

کامالً موافق

بینظر

موافق

کامالً مخالف

مخالف

بی پاسخ

میانگین
0/75
0/76

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

64

17/3

41

12/7

13

2/7

5

62

16/4

52

10/1

0

3/1

5

1

64

24/6

156

41/4

2

67

25/7

151

41/6

13/0

166

44/1

134

27/6

6

0/13

0

21

5/6

01

13/1

06

01

1/2

1

21/1

16

½
5/3

11

0/61

4

111

01/0

166

44/1

43

13/6

10

2/65

5

55

14/6

101

06/6

73

11/6

12

4

1/1

6

4/10

6

102

05/3

166

44/3

63

15/6

6

1/6

3/1

6

4/26

12

0/60

7

160

40/2

173

45/1

24

6/4

11

2/6

0

1

10

22/3

104

05/5

17

20/1

50

14/1

1

6

10

0/4

02

1/5

57

15/1

171

47/2

63

½
20/6

0/11

7

13

01

1/2

60

24/7

122

02/4

65

25/2

22

5/1

14

0/34

11

122

02/4

170

45/6

41

12/7

21

5/6

1

½

5

4/32

سوال سوم :عملکرد محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور

در اتاقهایی که الزم نیست روشن باشرد» در براالترین سرطح و

استان مرکزی در چه سطحی قرار دارد؟جدول  4توزیع فراوانری

میانگین ( 2/36از  )4مربو به گویه هجردهم یعنری «ریخرتن

متغیر رفتار محیطزیستی را بر اساس نمره مقیاس  1تا  4نشان

زبالههای آش زخانه در باغنه» در پایینترین سطح قرار دارد.

میدهد .مقایسه میانگینها نشان میدهد که میرانگین ( 0/56از

در مجموع ،میانگین رفتار محیطزیستی پاسرخگویان  2/17از 4

 )4مربو به گویه اول یعنی «خاموش کردن وسرایل گرمرایش

میباشد که باالتر از حد متوسط است.

جدول  -1توزیع فراوانی متغیر رفتار محیطزیستی
گویهها

معموالً

همیشه

بهندرت

گاهی اوقات

بی پاسخ

میانگین

1

245

65/3

135

27/6

23

5/0

7

1/6

3

0/56

2

77

23/4

146

06/5

71

23/7

73

11/6

0

2/62

0

11

20/0

116

03/1

62

24/4

76

21/3

2

2/57

4

171

47/2

121

04/3

00

1/1

07

6/1

1

0/16

5

72

16/1

121

02/1

14

22/0

60

24/7

7

2/46

6

56

15/6

62

24/4

61

26/3

111

01/0

13

2/75

7

156

42/2

134

27/6

56

14/6

56

14/6

2

2/61

1

107

06/6

122

02/4

60

16/7

50

14/1

2

2/61

6

203

61/3

61

24/1

01

13/1

16

4/2

2

0/40

13

123

01/1

107

06/6

64

17/3

53

10/0

6

2/11

11

55

14/6

112

26/7

66

26/0

136

21/6

2

2/03

12

227

63/2

76

23/2

05

6/0

03

1/3

6

0/06

10

16

22/1

121

02/1

61

24/1

73

11/6

6

2/61

14

113

26/2

120

02/6

71

23/7

57

15/1

6

2/71

15

244

64/7

10

22/3

27

7/2

17

4/5

6

0/46

16

136

21/1

116

01/6

10

22/3

60

16/7

6

2/72

17

104

05/5

143

07/1

73

11/6

01

1/2

2

0/31

11

64

17/3

67

17/1

12

21/1

162

40/3

2

2/36

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
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سوال چهارم :آیا میان دانش ،نگرش و عملکررد محیطزیسرتی

محیطزیستی ،نگرش محیطزیستی و رفتار محیطزیسرتی را برر

دانشجویان زن و مرد و جنسیت آنها رابطه وجود دارد؟

حسب جنسیت موردبررسی قرار میدهد .این جدول (شماره )5

جرردول شررماره  ،5تمررایز پررذیری میررزان سرره متغیررر آگرراهی

مقایسه میانگینها را بر حسب جنسیت نشان میدهد.

جدول  -1خالصه شاخصهاي آماري مقایسه میانگینهاي دو گروه مستقل بر حسب جنسیت
متغیر وابسته
آگاهی محیطزیستی
نگرش محیطزیستی
رفتار محیطزیستی

گروههاي مستقل میانگین انحراف معیار مقدار آزمون سطح معناداري
زن

2/24

1/061

مرد

2/66

1/473

زن

0/73

3/415

مرد

0/74

3/430

زن

2/14

3/467

3/361

3/755

3/103

3/716

1/306

3/036

همررانطور کرره مالحظرره میشررود ،میررانگین میررزان آگرراهی

میباشد .بهطورکلی یافتهها حاکی از آن است که پاسرخگویران،

محیطزیستی مردان دانشجو بیش از زنان دانشجو بوده است.

رفتار محیطزیستی نسبتاً مناسبی از خود نشان دادهاند.

با این حال از نظر آماری این تفاوت معنرادار نیسرت؛ بنرابراین،

نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش و رفتار دانشجویان نسبت

تفاوت چندانی در آگاهی محیطزیستی در برین زنران و مرردان

به آگاهی آنان ،سطح باالتری را نشان میدهد که این امر به نظر

وجررود نرردارد .برره همررین ترتیررب ،میررانگین میررزان نگرررش

میرسد ریشه در باورهای سنتی ،تربیت خانوادگی و آموزههرای

محیطزیستی مردان بیش از زنان بروده اسرت ،امرا ایرن تفراوت

مذهبی آنها داشته باشد که این خود میتواند بیرانگرر خطری

میانگینها نیز مورد تأیید واقع نشد .عالوه بر این ،میانگین رفتار

نبودن مطلق رابطه آگاهی ،نگرش و رفتار و وجود عوامل متعدد

محیطزیستی مردان بیش از زنان بوده درحالیکه این تفاوت نیز

موثر در رفتارهای محیطزیستی افراد و پینیردگی ایرن مسراله

از نظر آماری معنیدار نیسرت و نمریتروان تفراوتی برین رفترار

باشد .این نتایج با آن بخش از مطالعات هینز ،مبنری برر اینکره

محیطزیستی زنان و مردان قایل شد.

آگاهی و تمایل فرد برای رفتارهرای مسرووالنه برهتنهایی بررای

بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر و در پاسخ به سوال اول پرژوهش ،بررسریهرا
نشان داده است که در بخش سرنجش آگراهی ،نگررش و رفترار
دانشجویان ،میانگین آگاهی محیطزیستی ( 1/13از صرفر ترا )0
بود که این میزان آگاهی محیطزیستی ،سرطح پرایینی را ارایره
داده است .در پاسخ بره سروال دوم پرژوهش ،میرانگین نگررش
محیطزیستی نیز  0/ 71از  5بود که باالتر از حد متوسرط بروده
است .همانگونه که مالحظه گردید ،بهطورکلی یافتهها حاکی از
آن است که پاسخگویان ،نگرش محیطزیستی مناسربی از خرود
نشان دادهانرد .در پاسرخ بره سروال سروم نیرز میرانگین رفترار
محیطزیستی پاسخگویان  2/17از  4بود که باالتر از حدمتوسط

تحقق پذیرفتن رفتار کافی نیست ،زیرا رفتار مسووالنه محیطری
تحت ترأثیر فشرارهای اقتصرادی ،اجتمراعی و فرصرت انتخراب
رفتارهای متفاوت نیز قرار دارد و بسریاری از رفتارهرای روزمرره
که پیامدهای منفی یا حتی مثبت برای محیط دارند ،بر حسرب
رفتار مبتنی بر عادت صورت میگیرند ،مطابقت دارد .همچنرین
این نتایج برا آن بخرش از مطالعره اسرترن و همکراران ()1665
مبنی بر اینکه نوع نگررش بره محریط ریشره در نظرام ارزشری
اشخا

دارد و نگرشهای افراد در مورد موضوعات محیطی برر

اساس نوع ارزشی است که این اشخا

برای خرود ،دیگرران یرا

گیاهان و حیوانات (موجودات دیگر) قایل اند ،همخوانی دارد.
در پاسخ به سوال چهارم پژوهش و بر اساس نتایج آزمونآماری،
میانگین میزان آگاهی محیطزیستی مردان دانشجو بیش از زنان
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دانشجو بوده است .با این حال از نظر آماری ،این تفاوت معنادار

مثبت نبودن پاسخ سوال چهارم ،توجیه آن برر اسراس رویکررد

نیست؛ بنابراین ،تفاوت چندانی در آگاهی محیطزیستی در برین

اکوفمنیسم هم منتفی میباشد .به نظر میرسد نگرانیهایی کره

زنان و مردان وجود ندارد .بره همرین ترتیرب ،میرانگین میرزان

پیروان نظریه اکوفمنیسم مطرح میکنند ،ممکن است در سنت

نگرش محیطزیستی مردان بیش از زنان است ،امرا ایرن تفراوت

فکری غرب به جا و موجه باشد چنانکه در اروپا تا قرن نوزدهم

میانگینها نیز مورد تأیید واقع نمیشود .لذا ،میتروان اینگونره

میالدی ،زنان از فراگیری علم و دانش محروم و حتری خوانردن

استدالل کرد که تفاوتی بین نگرش محیطزیستی زنان و مردان

کتابمقدس برای آنان ممنوع بود .در تمدن جدیرد نیرز گرچره

وجود ندارد .عالوه بر این ،میانگین رفترار محیطزیسرتی مرردان

زن را انسان فرض کرده و تبلیغات گستردهای در مرورد حقروق

بیش از زنان است .درحالیکره ایرن تفراوت نیرز از نظرر آمراری

زنان مینمایند ولی او را در بسیاری امور مستقل نمیداننرد .در

معنیدار نیست و نمیتوان تفاوتی بین رفتار محیطزیستی زنران

پاسخ به سوال ششم پژوهش ،اما باید گفت که این نگرانیها در

و مردان قایل شد .این قسرمت از نترایج برا آن بخرش از نترایج

اندیشه اسالمی جایی ندارد ،زیررا شخصریت وجرودی انسران و

تحقیقات اسکات و ویلترز ( ،1664بره نقرل از زیرن و پییررس،

ترفیع درجات انسانی به علم و ایمان و حیات معنروی او پیونرد

 ،)2332مبنی بر عدم تفراوت در نگررش و عملکررد دو جرنب

خورده است و جنسریت در آن هریچ مداخلرهای نردارد .اگرر در

مطابقت ،لیکن با آن بخرش از تحقیقرات ایشران کره حراکی از

برخی امور ،اسالم مسایلی را در خصو

مرد یا زن فرموده است

آگاهی محیطزیستی باالتر زنان است همخوانی ندارد .همچنرین

که بهباهر حاکی از امتیاز مرد بر زن است ،به تفاوت برفیت یا

این نتیجه با آن بخش از نتایج مطالعات آقامحمردی و صرالحی

جایگاهی مربرو اسرت کره زن یرا مررد در آن قرارگرفتهانرد و

عمررران ( )1017کرره حرراکی از عرردم تفرراوت در رفتارهررای

ارتباطی با حقوق انسانی آنها نردارد؛ بنرابراین انسران ،چره زن

محیطزیستی دو جنب است همخوانی داشته ولی با آن بخرش

باشد و چه مرد ،در برابرر محیطزیسرت خرود مسروولیت دارد و

از نتایج پژوهش ایشران کره حراکی از نگررش و آگراهی براالتر

توجرره برنامررهریزان راهبررردی و سیاسررتگذاران آموزشهررای

محیطزیستی زنان است ،مطابقت نردارد .ایرن نتیجره برا نترایج

محیطزیستی باید به این موضوع معطوف گشته و ارتقای سرواد

پژوهش خوش فر و همکاران ( )1064مبنی بر عدم تفاوت برین

محیطزیستی آحاد جامعه-اعم از زن و مرد-در دستور کار آنها

آگاهی محیطزیستی مردان و زنان و همچنین با نتایج حاصل از

قرار بگیرد.

مطالعات رایب ( ،)2336امین راد و همکاران ( )2313و صالحی

در پایرران ،پیشررنهاد میشررود دولررت بررا فررراهم آوردن زمینرره

و همکرراران ( )1065در زمینرره عرردم وجررود تفرراوت معنررادار

بهرهبرداری حداکثری از برفیت رسانهای ،زمینره الزم را بررای

برریننگرررش و جهتگیریهررای محیطزیسررتی زنرران و مررردان،

ارتقای آگراهی ،دانرش و مهرارت همگرانی ،تقویرت رسرانههای

هماهنگی دارد ولی برا نترایج حاصرل از مطالعرات الو و پینهری

ماهوارهای و اینترنتی همسو در راستای ارتقرا آگراهی ،نگررش و

( ،)1612شان و هزلر ( ،)1663زلزلی و همکاران ( ،)2333بار و

رفتارهای محیطزیستی اقشار مختلم مردم (زن و مرد) به ویرژه

همکاران ( )2334مبنی بر تفاوت برین دو جرنب در رفتارهرای

دانشجویان به عنوان یکری از اقشرار اجتمراعی اثرگرذار ،فرراهم

محیطزیستی ،آیدین و پسرنی ( )2313در رابطره برا تفراوت در

آورده و در رابطه با پیشنهاد ،وضع و اجرای سیاستها و مقررات

نگررش محیطزیسررتی بررر حسرب جنسرریت و برروداک (،)2335

موردنیرراز و ایجرراد و تقویررت سررازوکارهای الزم برررای تقویررت

مودریسرروگل و آلتررانالر ( )2311در زمینرره نقررش جنسرریت در
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